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TUDATOS ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓ
Melléklet kis- és középvállalkozóknak

HÓLYAGOSRA DOLGOZTA 
TENYERÉT A MEGRENDELŐ
Egy fiatal házaspár úgy döntött, otthoni medencét 
készíttet magának. A feleség mesélte el nekünk, ho-
gyan zajlott a folyamat az ötlettől a megvalósulásig. 
Vajon egyedi esetről van szó vagy tipikusról? Mit és 
kinek kellett volna másképp tennie, hogy gördülé-
keny és örömteli legyen egy álom beteljesítése?
Kedves Partnereink, olvassák el a következő be-
számolót, és írják meg a Mapei Krónikának, mit, 
hogyan és kinek kellett volna máshogy csinálnia?
Véleményüket, kérjük küldjék el erre az e-mail címre:
kronika@mapei.hu
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Amikor a szakemberek megkezdték a munkát június első felében, azt 
mondták nekünk, hogy örülhetünk, mert két hét múlva már használhatjuk 

is. A valóság azonban az volt, hogy bár már június első hetében behelyezték a 
kész medencét az előkészített, beton alappal ellátott helyére, véglegesen csak 

július utolsó hetében lett készen.

Az egész úgy kezdődött, hogy egy évvel ez előtt eldöntöttük, hogy idén szeretnénk 
egy medencét csináltatni az udvarban. A férjem sokáig nézegette, hogy milyen me-
dencét is válasszunk, melyik lenne jó. Végül a műanyag falú medencét választottuk, 

és ennek megfelelően kértünk be árajánlatokat. A gyártót, akitől végül megrendeltük, 
egy ismerős ajánlotta nekünk. 3x6 méteres medencét rendeltünk. Szerencsére idejé-

ben, februárban kezdtük a keresést, mert kiderült, hogy hónapokat kell várni a kész me-
dencére. Április elején rendeltük meg, és megegyeztünk a gyártóval, hogy június elején 

megérkezik hozzánk a medence.
A mi dolgunk otthon az volt, hogy előkészítsük a medencetest helyét. Az utcánkban van 

egy földmunkát végző vállalkozó. Ő gyorsan, és határidőre ki is ásta a helyét a medencének.
Közben a betonozáshoz és az egyéb munkákhoz is kerestük a szakembereket. A férjem egy 

ismerős szakira számított, aki minden szakipari feladatot el tudott volna végezni. Beszéltünk 
is vele, meg is ígérte, hogy igen, ő majd segít. Az volt a baj, hogy nem konkretizáltuk le, hogy 
pontosan mikor és mit kell csinálni, nem rögzítettünk semmit. Közben elindult az építési szezon, 
és az ismerős vállalkozónak rengeteg munkája lett. Mire mi hívtuk, már nem ért rá. Az utolsó 
pillanatban még a betonaljzat elkészítését el tudta vállalni, de egyebet már nem. Viszont ajánlott 
egy céget, aki beköti a medencét, és elvégzi a szigetelést is.
Június második hetében hozták a medencét, már kész volt a beton aljzat, be is helyezték. Mi 
vártuk a szakembert, akit ajánlottak, hogy jöjjön és végezze el a gépészeti feladatokat. Ki is 
jött, azonban nem tudott konkrét időpontot mondani, mert sok munkája volt. Ezzel a mesterrel 
többször beszéltünk, mindig ígérte, hogy majd jön, de hogy mikor, azt nem tudta megmondani. 
Végül már hiába hívogattuk, nem vette fel a telefont. A medence üresen állt a nagy melegben, 
ami nem tett jót neki. Eltelt így másfél hét. Végül felhívtuk az ismerőseinket, hogy tudnak-e 
valakit, aki beköti a medencét, elvégzi a szigetelési feladatokat és a medence körül  kialakítja 
a betonozott, burkolt felületet. Az egyik oldalra egy 3 m széles burkolt sávot szerettünk volna, 
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Elhatároztuk, hogy építtetünk az udvarunkba egy medencét



én a részteljesítés felét nem fogom kifizetni. Az alvál-
lalkozók ezt megértették, de mondták, hogy forduljak a 
fővállalkozóhoz. Ezt meg is tettem. Végül – gondolom, 
ezt a fővállalkozó mondta nekik – a két cég közösen 
végezte el a vezeték beágyazását. Ekkor végre el volt 
ásva a vezeték, szigetelve volt a medence, és megvolt 
a betonozás is.
Persze voltak más kellemetlenségek. A medencét úgy 
alakíttattuk ki, hogy legyen benne világítás. A fővállal-
kozóval megegyeztünk, hogy ezt úgy kötik be, hogy 
táviránytóval lehessen fel- és lekapcsolni. Miután be-
kötötték, és a szakik levonultak, mi kerestük, hogy hol 
kell a lámpát felkapcsolni. Telefonáltunk, és kiderült, 
hogy a fel-lekapcsoláshoz le kell másznunk az aknába. 
A betonos munkákat és a gépészetet végző cég a kér-
désünkre úgy reagált, hogy neki senki nem mondta, 
hogy távirányítóval kell megoldania.
Amikor végeztek és a medence véglegesen be volt 
kötve, a fővállalkozó ígérte, hogy küldi a harmadik al-
vállalkozót, aki majd elvégzi a térkövezést. Mivel  azon-
ban feszült volt a hangulat, s konkrét időt sem kaptunk, 
nem lehettünk benne biztosak, hogy meg is érkezik.

Végül csak jelentkezett a fővállalkozó, és küldött térkövest, aki ki is 
jött  négy nappal később, mint ahogy ígérték. Ekkor már úgy voltunk 
a dologgal, hogy a lényeg, hogy jöjjön. Három különböző méretű kö-
vet rendeltünk, ugyanabból a térkőből, és ebből találtunk ki egy min-
tát. Fotón meg is mutattuk a mesternek, és át is beszéltük, hogy hogy 
szeretnénk a kirakást.

Mentem haza munka után, akkor láttam ezt, de úgy voltam vele, 
hogy hát szép így is, még ha el is tér attól, amit kértünk. Igen ám, 
de egy idő után a mester azt mondta, hogy az egyik méret elfogyott, 
hozzunk plusz mennyiséget. Tudni kell, hogy a követ négy hét alatt 
szállítják ki. Ezen kívül, ha az egyik méretből többet rendelek, akkor a 
másikból marad feleslegesen. Nekiálltam hát kiszámolni, hogy az ál-
tala kirakott mintával, ha valamennyit visszaszed, hogyan lehet meg-
oldani újabb vásárlás nélkül. El is végezte a munkát, de maradt két 
négyzetméter terület még. Kiderült, hogy az egy méteresre tervezett, 
betonozott sáv szélesebb, mint egy méter. Így mégis kellett új térkő, 
amit később  a már leragasztott szegélyek között végül én raktam le.

míg a másik oldalára egy 1 m széles sávot. Nem találtunk szakembert, így felhívtuk 
magát a medence legyártóját, mivel neki is voltak alvállalkozói, akik a medencét be 
tudják építeni. Ezek között éppen volt egy vállalkozó, akinél felszabadult egy kis idő. A 
bekötést, a szigetelést és a körbe betonozást el is vállalták.

Mielőtt a medence körüli földmunkát és betonozást megkezdték volna, a férjem a fővállalkozó-
nak elmondta, hogy mit szeretnénk, azonban nem rögzítettük írásban azt, amiben megyeztünk. 
A telkünk lejtős, ezért szintbe kellett hozni a betonozás területét. Amikor azonban a szakembe-
rek azt tapasztalták, hogy mennyire kemény a föld, egy pontnál tovább nem voltak hajlandók 
ásni. Ezért, ahol mi három métert szerettünk volna, ott csak két méter széles sáv lett kialakítva. 
Elmondták, hogy nem ásnak többet, mert nagyon kemény a föld, s akkor ők így a munkával 
megcsúsznak, holott kezdeni kell közvetlenül utána a következőt. Győzködtük őket, hogy mi 
bizony három méteres sávra vettük már meg a térkövet, de hiába. Tudni kell, hogy amíg ez a 
munka nem lett lezárva, véglegesen nem lehetett bekötni a medencét.
Úgy döntöttünk, hogy akkor mi a 
féjremmel kiássuk. A kislányunkat 
magunk mellé ültettük játszani és 
mesét nézni, mi meg egész péntek 
este ástunk, hiszen azt szerettük vol-
na, hogy másnap tovább haladjanak a 
betonozással. Valóban nehéz munka 
volt, csupa vérhólyag lett a tenyerem, 
a férjemnek szétrázta  az ásógép az 
ízületeit, de megcsináltuk.

A betonosok másnap szembesültek azzal, hogy nem két méteres, hanem három méteres sávolt 
kell lebetonozniuk a medence egyik oldalán. El is végezték a munkát, és a vezető mondta, 
hogy a következő héten jön bekötni a medencét. Mindezzel párhuzamosan kijött a villanysze-
relő,  ugyanannak a fővállalkozónak egy másik alvállalkozója, de a két alvállalkozó egymástól 
teljesen független volt. S ő, bár bekötötte az elektromos vezetéket, de 6-7 m-es szakaszon 
szabadon hagyta azt keresztben az udvaron. Nekünk azt mondta, hogy a betonosok fogják 
a vezeték begyazását elvégezni, a betonosok pedig azt, hogy majd a villanyszerelő, és senki 
nem volt hajlandó megcsinálni. Erre én kijelentettem, hogy amíg a vezeték nincs beágyazva, 

Azt mi nem tudtuk felmérni, hogy a mekkora földmunkát igényel a betono-
zás előtt a szintbehozás. A munka közben derült ki, hogy kemény a föld.

Ki fogja beágyazni az elektromos vezetéket?

Látom, hogy teljesen más mintát rak



mI a külöNbsÉg? 
szakember - 
vállalkozó

INterjú, markovICh bÉlával, 
a maPeI kft. ügyvezetőjÉvel

- Milyen jellemző problémát tapasztaltál?
- Az egyik jelenség az, hogy próbálnak a cégek magasabb áron vál-
lalkozni és több munkát elvállalni, s ez jó. A probléma az, hogy nincs 
meg minden cégben a megfelelő háttér és létszám, illetve a cég fej-
lesztéséhez, bővítéséhez nem is biztos, hogy ért a vállalkozás veze-
tője. Többnyire azoknál a cégeknél tapasztalható ez, ahol a tulajdoos 
kiváló szakember, de nem vállalkozási szakértő. Emiatt természetesen 
jellemző egy másik gondolkodásmód is, amikor úgy véli a vállalkozó,  
hogy elég nekik, ami van. Hiszen a több ember, a nagyobb szervezet, 
elsősorban gondot jelent a számára, és nem lehetőséget. Probléma 
tehát mindkét helyzetben van, hiszen az egyik esetben hiába bővít a 
vállalkozó, nem biztos, hogy működtetni tudja a cégét, és így a kivite-
lezéseket sem biztos, hogy olyan minőségben el tudja végezni, ahogy 
ő szeretné. MIndenképpen nagy stresszel és sok idegeskedéssel jár 
egy ilyen állapot. A másik esetben pedig szintén tévhit az, hogy egy 
stagnáló bevételből meg lehet őrizni az adott helyzetet. A nőni nem 
akaró vállalkozásban is esetleg többet szeretnének keresni a munka-
társak, szükség van új eszközökre, szerszámokra, technológiára, de a 
fejlődést nem biztos, hogy lesz miből fedezni.
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„Nagy kihívás most az építőipari piacon működni. A 
szakember hiány miatt a vállalkozók próbálják egymástól 
is elcsalogatni az embereket. Alapvető jelenség, hogy 
a régi vezetési technikákhoz szokott cég irányítók nem 
tudják, hogyan tartsák meg munkatársaikat. Azonban 
nem csak ezen múlik a siker. A sok munka bővülésre 
ösztökél, de ha nincs meg az eszköz, a tudás, amivel a 
vállalkozó kezelni tudja a helyzetet, akkor a még több 
elvállalt megbízás nehézséget jelenthet. A nagyobb vállal-
kozásokban többnyire nincs ezzel gond, ott már megvan 
a megfelelő tapasztalat, hogyan kell a több munka és 
ember koordinációját elvégezni. Aki azonban még nem 
rendelkezik megfelelő tapasztalattal, felkészültséggel, 
de a jelenlegi nagy mennyiségű munkák közül szeretne 
minél többet elnyerni és azt határidőre, jó minőségben 
kivitelezni, annak valószínűleg a cégét is fejlesztenie és 
bővítenie kell. Ehhez pedig muszáj újat tanulnia.”



- Mi különbözteti meg a stabilan növekvő céget a stagnálótól?
- Elsősorban a termelés hatékonysága és növekedése. A növekedés 
első eszköze nem minden esetben az új ember felvétele, hanem a 
színvonalasabb cégirányítás, a jobb koordináció, az átgondoltabb 
szervezés, a gördülékenyebb anyagbeszerzés, a fejlődés az eszkö-
zökben, szerszámokban, tudásban, egyszóval a hatékonyság fejlesz-
tése. Egy vezetőnek többek között tudnia kell elosztani a munkákat, 
beosztani az embereket, gondoskodni a munka folyamatosságáról, és 
pontosan meghatározni, hogy a cégben kinek mi a feladata. Ugyan-
ezek a dolgok alapvetően akkor is igazak, ha a vezető nem az alkal-
mazottait irányítja, hanem egy fővállalkozó koordinálja az alvállalkozó-
kat. Ebben az esetben a fővállalkozó szervezi, strukturálja a munkát, s 
egy-egy adott projekten is irányítja az alvállalkozóit.
Ahhoz, hogy a vezető a fentieket el tudja végezni, rendelkeznie kell 
olyan munkatársakkal, akiknek bizonyos feladatokat leadhat. Ilyen 
feladat lehet az árajánlat készítés, a munkaterület és a munka fel-
mérése, a teljesítési igazolás kiadása, a különböző adminisztrációs 
feladatok. Hiszen neki nagyon fontos egyéb dolga van. Azon kívül, 
hogy tulajdonos, az ő dolga folyamatosan biztosítani a munkát, kap-
csolatokat találni és ápolni, az üzleti, pénzügyi részt átlátni és tervez-
ni, a megfelelő koordinációt és szervezést elvégezni, és nem utolsó 
sorban ezen a szakember-hiányos piacon is megtalálni a megfelelő 
embereket, munkatársakat.

- Tud-e a Mapei segítséget nyújtani ebben is a partnereinek?
- Igen. A Mapei Kft. szervez egy képzés sorozatot a Magyar Építő-
ipari Szakember Közösség tagjainak. Az a neve, hogy Ideális Mapei 
Szakember Képzés. Ennek nem szakmai részében többek között ah-
hoz kapnak tudást és eszközöket a résztvevők, hogy mit és hogyan 
tegyenek a már említett területeken. Azt is megtanulják, hogyan ér-
hetik el, hogy megfelelő embereik legyenek, és hogy a munkatársaik 
lojálisak maradjanak a céghez és ne menjenek el máshová. Azokat az 
ismereteket is megosztjuk, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a cég 
tulajdonosa és a vezető hatékonyan tudja a vállalkozást működtetni, 
illetve, hogy probléma esetén mit és hogyan kell a cégben tennie. 
- Minden cégnek növekednie kell?
Én úgy látom, hogy minden cégnek a növekedés kell, hogy legyen a 
célja, mert az életben, ami nem növekszik, az csökken. A növekedés 
ugyanakkor lehet lehetőség és lehet probléma is. Ahhoz, hogy lehe-
tőség legyen, fel is kell rá készülni, háttérrel, emberrel, szervezettel, 
eszközzel, tudással. S minderről folyamatosan gondoskodni is kell. 
Nem célszerű, hogy fejest ugorjunk a lehetetlenbe, a vállalhatatlanba. 
A feladat egyszerű, de a munka nagy vele. Egy vállalkozó esetében 
azonban kiindulási alap, hogy az, ami most van, nem elég. Fontos, 
hogy akarjak többet adni, a munkatársaknak, az embereknek, a csa-
ládomnak. Ez egy döntés: hogy többet akarok adni, s egyúttal többet 
akarok kapni.
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fókuszbaN az ember, 
emelkedNek a bÉrek
„amI most zajlIk, PozItÍv folyamat”

- Mi van most az építési piacon?
- Rengeteg munka. Abból van kevés, 
aki elvégezze. A vállalkozók nagy félel-
me, hogy azok a szakemberek, akikkel 
dolgoznak, elmennek máshová. Sokan 
nagyon jól viszik a céget, állandó csapa-
tuk van, nem vállalják túl magukat, mégis 
folyamatosan viszik a munkákat, annyit 
vállalnak, amennyit reálisan el is tudnak 
végezni. De így is megesik, hogy hirtelen 
felmond egy-két ember, mert bejön egy 
jól fizető külföldi munka, és a vállalkozó 
ott marad az elvállalt feladatokkal és az 
emberhiánnyal. 
- Mi a megoldás? 
- Úgy látom, hogy a vállalkozók hajlandó-
ak akár nagyobb bért is adni, csak biztos 

csapattal rendelkezzenek, s meg tudja-
nak bízni az embereikben. Az nyilvánvaló, 
hogy a szakemberekre egyre nagyobb 
szükség van, és egyúttal egyfajta veze-
tői szemléletváltásra is. Nem elég csu-
pán keményen elvárni, hanem tudni kell 
motiválni az embereket, vezetőként úgy 
kommunikálni, hogy a fókuszban legyen 
az ember, mégis elérni a maximális ter-
melést. Az autokrata típusú vezető, most 
egyáltalán nem biztos, hogy sikeres lehet.
Konkrétabban mondva, szánni kell rá időt 
és figyelmet, hogy félévente, háromha-
vonta leüljünk a munkatársakkal beszél-
getni, megtudni, mire van szükségük, 
hogyan látják ők a helyzetüket, miben 
tudunk nekik segíteni. Minden vállalko-6

INterjú, a maPeI kft. 
ÉrtÉkesÍtÉsI vezető-
jÉvel, tóth Csabával



SZAKmAI eLőADÓK
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zásban előnyös, ha a vezetők kialakítanak 
egy olyan számonkérési-motivációs rend-
szert, amiben az emberek jól érzik magu-
kat. Ehhez a munkatársakat be kell vonni a 
cég folyamataiba, a célok elérésébe és az 
ő igényeik figyelembe vételével együtt kell 
szem előtt tartani a céges célkitűzéseket.
- Van-e más fontos tünet még a pia-
con?
- A lakásépítési piacon látszik, hogy bár-
mennyire is próbálja a kormány a családo-
kat segíteni, illetve különböző kedvezmé-
nyekkel magát az építést, ez azt is magával 
hozta, hogy megnőtt az újépítésű lakások 
négyzetméter ára. A közvetlen ok termé-
szetesen a megélénkült kereslet.
Másrészt egyes építési anyag gyártók is 
manipulálják az árakat. Úgy gondolom, 
hogy ez utóbbi gyakran indokolatlan ár-
emelésekhez vezet, ami végül a lakásvá-
sárlás bekerülési költségét nyomja nagyon 
magasra. Mindehhez hozzátartozik, hogy a 
megemelkedett építési kedv a telek árak 
megnövekedését is okozta. Természetesen 
a kivitelezők, és az alvállalkozó kivitelezők 
árai is emelkednek.
- Változtak-e maguk az építtetők?
- Igen. Tapasztalható, hogy sok építtető 
maga is képzettebb, utánanéz a lehető-
ségeknek, technológiáknak. Az internet 
világában ez nem is olyan nehéz már. Az 
azonban túlzás, hogy néhány órás, vagy 
akár napos internetes kutatás után már 
szakemberekké válhatnak. Mindenképp 
fontos, hogy az építtetők körültekintően 
válasszák ki a jó és megbízható szakem-
bert, vállalkozót.
- Mennyire jellemző, hogy a kivitelező 
vállalkozók túl sok munkát vállalnak 
el?
- Van rá példa, mivel rengeteg a munka, 
és ez nagy csábítás. A kivitelezők loholnak 
a vállalásaik után, s van, hogy végül nem 
bírják teljesíteni időre. Ennek csak az egyik 
oka a sok feladat, a másik oka fővállalkozók 
esetében, a megfelelő alvállalkozók hiánya. 
Ezért esik meg, hogy például a társasházi 
átadások csúsznak. Ilyenkor megjelenik a 

vállalkozót terhelő kötbér, illetve, ha a vál-
lalkozó ki is jön a projektből, biztos, hogy a 
következő építkezés árát meg fogja emelni, 
mert az ember nem szereti a veszteséget. 
A lakás vásárlók esetében is van kockázat. 
Ha az építés csúszik, ők sokat veszíthet-
nek. Többen úgy oldják meg a befektetést, 
hogy eladják meglévő ingatlanjukat, ott-
honukat, és albérletbe mennek, a pénzt 
pedig az újba fektetik bele. Azonban, ha 
ez később készül el, ők tovább kényszerül-
nek albérletben maradni, ami mindenképp 
plusz költség.
- Hogyan értékeled összességében a 
folyamatokat?
- Úgy gondolom, hogy ami most zajlik, az 
egy pozitív folyamat. Ennek már régen el 
kellett volna indulnia. Hosszabb idő alatt 
ez a folyamat nagyon jót tesz az építőipar-
nak. Igaz, hogy most erre a konjuktúrára 
nem vagyunk felkészülve, égető feladat a 
szakemberek pótlása. A hiány azonban a 
távlatokat nézve megoldható, például fel-
nőttképzéssel, átképzéssel. De gondoljunk 
csak bele, mivel hiány van, feljebb mennek 
a bérek, s többet keresve, már nem me-
nekül majd a szakember külföldre. Hiszen 
elsődleges, hogy itthon, együtt élve a csa-
láddal, meg tudja keresni azt, amivel az 
élete előre mehet. Természetesen az árak, 
bérek emelkedése megjelenik a vállalási 
árakban is, ez elkerülhetetlen.
- Milyennek kell lennie egy sikeres vál-
lalkozónak ma?
- Rendelkeznie kell megfelelő szakember 
csapattal. Kell a vállalkozásba legalább egy 
ember, aki ismeri és követni tudja az épí-
tőipari piacot szabályozó rendelkezéseket, 
azok változásait, valamint olyan műszaki 
ember, aki a szakmát érintő szabályo-
zásokban otthonos. Egy fővállalkozónak 
rendelkeznie kell felelősségbiztosítással, 
ha meg akarja nyitni a kötelezően hasz-
nálatos e-naplót. Valamint olyan vezetőkre 
van szükség, akik nem csupán követelnek 
az embereiktől, hanem az embert állítva 
fókuszba, ismerik, és szem előtt tartják a 
munkatársak igényeit is.

„Iszonyatosan sok a munka. 
Már mi is visszamondunk 
megrendeléseket, mivel nincs 
ember, akit rá tudok állíta-
ni. Akik meg vannak, azokat 
megpróbáljuk megbecsülni. 
Vállaltunk külföldön is munkát, 
jobb pénzért, s ez az embe-
reknek is több pénzt és meg-
elégedést jelentett.
Nekem minden munkatár-
sammal személyes kapcso-
latom van, odafigyelek arra, 
hogy vannak, mivel tudom 
őket segíteni. Nálunk nem 
úgy van, hogy a főnök ül a 
bőrfotelben, hanem szinte 
együtt élek velük. Az emberi 
méltóság nagyon fontos. Így is 
volt persze, aki elment, és volt 
olyan, aki vissza is jött. 
Minden kéznek örülünk. Nyi-
tott vagyok az új emberekre, 
s bízom benne, hogy marad 
a csapatom. Jelenleg tízen 
vagyunk. Ezen kívül próbálok 
alvállalkozókat beszervezni, 
hogy több munkát végezhes-
sünk, és eredményesebben 
tudjuk kiszolgálni a megren-
delőket.” - Tápai Antal, Tápai 
2002 Kft.
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beszámoló
zsebők aNIta, szakember 
kaPCsolatok felelős 
hÍreI a szakember közös-
sÉg  esemÉNyeIről

                                                                                                               Örömmel írom, hogy a Szakember Közösség jelenleg közel 
                                                                                                            800 tagot számlál. A közösség legnépszerűbb szolgáltatása  
                                                                                                                        a felelősségbiztosítás, de nagyon közkedvelt az üzemanyag ked-
                                                                                                       vezmény is. Idén beindultak a közösség tajgainak szervezett kép-
                                                                          zések is. Ilyen volt a hidegburkolati nagylapos képzés, amelybe a 
                                                                                               Sigma-t is bevontuk, és két alkalommal szerveztük meg.                                                                          
                                                                                                               Több igényfelmérést is végeztünk a tagok között.  Egyrészt  szerettük volna 
                                                                                    megtudni, hogy milyen reális igényt elégítenek ki a meglévő szogláltatások a 
                                                                          Közösségben, illetve milyen újabbakra lenne szükség. Szeptembertől szeretnénk
                                                                    bevezetni az új dombornyomott tagsági kártyát, ami a tagok számára állandó kedvezményt 
                                               biztosít majd a partner forgalmazó és szolgáltató cégeknél.  Az új kártyákat postán küldjük ki a tagok 
számára. Ugyancsak szeptembertől indul az Ideális Mapei Szakember Képzés, melynek  időpontjairól a tagokat e-mail-ben értesítjük. 
Célunk, hogy  a Magyar Építőipari Szakember Közösségben magasan képzett, felkészült, precíz és tisztességes mesterek, szakem-
berek, vállalkozók tartozzanak egy közösségbe. 
Jelenleg több  szakma képviselteti magát a tagok között: burkolók, hőszigetelők és generlkivitelezők léptek be a legtöbben, de  a 
tagok között vannak  ácsok, szerkezetépítők, tetőfedők, kőművesek, festő-mázolók is. 

A legnagyobb újdonság, amire készülünk, természetesen a következő Országos Szakember Találkozó lesz. Felmértük azt is, hogy a 
szakembereknek melyik időszak felelne meg leginkább, s a visszajelzések, a kérések alapján a kövektező találkozó időpontját 2018. 
február 16.-ra tettük. A helyszín ismét a Lurdy Ház lesz, ami eddig is kiváló helyet nyújtott az alkalmaknak.

2017. szeptem-
berében a Magyar 
Építőipari Szakem-
ber Közösség tagjai 
számára elindítjuk 
az Ideális Mapei 

Szakember Képzést. 

Szeretettel várjuk Önt
2018. február 16-án

a Lurdy Házban a
III. Országos Építőipari 
Szakember Találkozón.


